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 الزميالت والزمالء، ةحضر 

ب من قبل، هندستها لنا املصادفات ..." 
ّ
رت
ُ
 مواعيٌد لم ت

َ
 "ثّمة

  بالدكتور القشيري لقائي األّول هكذا كان 
ُ
نا ن

ّ
بل نستحضره معنا  هذا املساءّبنه ؤ الذي ال أقول أن

  .الغد االيوم كم

الحاضر الدكتور إبراهيم شحاتة نائب رئيس البنك  الغائبفي مكتب منذ ثالثة عقود كان ذلك 

حيث كنت  آنذاك (ICSID) رستثمانازعات اال ملتسوية لي و  الَد لمركز واألمين العام لالدولي 

احتراًما ي وقد كان الدكتور شحاتة يكّن للدكتور القشير  في مستهل مسيرتي املهنّية.معاوًنا له 

 وصداقة خالصة.كبيًرا 

حتى رحيله. وفي آخر زياراتي  نقطعيلم و  مع الدكتور القشيري  تواصلي استمّر  ذلك التاريخ ذومن

ا بالرعاية يقابل  ،رحيلهعلى السابقة  األسابيعفي التي حظيت بمقابلته فيها 
ً
 ُمحّبيهوجدته محاط

ه وجدتو . وسكينة يسبغهما على من حولهسعادة في  ،مّتقد الذهن حاضره ،اائًم دعادته  كما

قة بهذه الحياة الفانية بكّل زهد يستعّد للقيام برحلته القادمة ويقوم
ّ
. فقد بإغالق امللّفات املتعل

تجميع إنتاجه العلمي من مقاالت قد حرّرها في السابق ليضعها في سفر تحضير و يعمل على كان 

وهكذا يكون  .القانون ن عن فكرة أو رأي في مجال و ن والسائلو يكون مرجًعا يستعين به الباحث

 حضوره معنا حّتى في غيابه. 

كون يفي عاملنا العربي يوًما سلي و  الَد والتحكيم لي و  الَد كتب تاريخ القانون أّيها األحّبة، عندما يُ 

ينبوع صداقة تفيض على  كانوموقع. سيرته تاريخ بذاتها، و مركز  للدكتور أحمد القشيري غيَر 

 .
ً
 وحكمة

ً
 ووفاًء وعقال

ً
 من عرفه محبة

 ذات عمق وأصالة. كان عُ فكر بو  ةموسوعيّ  بثقافة تمّتع الدكتور القشيري 
ً
  مدة

ّ
 يفي القانون املحل

،ليو  الَد ففي القانون لي. و  القانون الَد في كما 
ً

ن من القانون نراه قد  ، مثال
ّ
العام لي و  الَد أبحر وتمك

ن في القانون  ابما في ذلك النزاعات الحدودّية البحرّية والبّرّية، كم
ّ
الخاص بما لي و  الَد أبحر وتمك

ًنا في قانون االستثمار ليو  الَد في ذلك التحكيم التجاري 
ّ
كما لي و  الَد . وأضاف إلى كّل ذلك تمك
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فكان  .الجانب النظري األكاديميالجانب العملي املنهي و جمع قد . و ليو  الَد  اإلداري القانون 

م  ليو  الَد القاض ي 
ّ
مة واألستاذ ليو  الَد واملحك

ّ
ر والعال

ّ
قبل و  ،واملحامي واملستشـار القـانـوني والـمفـك

رى العديد من وجوهها هنا فخر بأن أأة وخارجها في املنطقة العربيّ ألجيال  املرّبيكّل ذلك كان 

 اليوم.

في رعاية األجيال دؤوًبا الدكتور القشيري ، كان الكبيرةقامته املهنّية والعلمّية  نعلى الرغم م

م  .القانونيا ا في صقل فكرهمساهًم  ة واألخذ بيدها والصعود بهاالشابّ 
ّ
 أن يسل

ّ
ه ال يرض ى إال

ّ
وكأن

مهبعده ما  يأتي نَم 
ّ
ة  تسل

ّ
فمن مآثر . الحافلة في مسار حياته اعاصرهمن قامات قانونّية فذ

 أستاذ الشريعة اإلسالمّية الشيخ عبدالوهاب إلى ،وهو طفل والده جّده القاض ي التي سمعها عن

ف 
ّ

الذي شّجعه على القيام  البروفسور أمين بدرثّم  ،وانفتاح تسامحمّتع به من روح تملا كان يخال

مة، رئيس مجلس الدولة آنذاك، و  ،القانونّية اتبأبحاث علمّية في املكتب
ّ

مروًرا بالنابغة العال

مندوًبا مساعًدا في مطلع حياته املهنية الذي عمل معه عن كثب  ،الدكتور عبدالرزاق السنهوري

كّل من و  Yvon Loussouarnالذائع الصيت الخاص  أستاذ القانون الدوليثّم  الدولة،بمجلس 

 Phocionوأستاذ القانون الدولي الخاص  René-Jean Dupuyأستاذ القانون الدولي العام 

Franceskakis. .فكما غرف مّمن سبقوه أعطى من لحقوه 

ا وغرًبا و ومع موسوعّيته ومعاصرته للشخصّيات 
ً
ة شرق

ّ
تأثيره في محيطه، فقد مع القانونّية الفذ

كل من يقترب منه أو يتعامل  علىقّمة في التواضع وآية في الزهد يشّع طيبة وبهاء كان في كل ذلك 

وهو بمثابة العّم املحّبب في العائلة الذي يلجأ إليه الجميع في األوقات الصعاب راجين أن معه. 

ي أّيها اإلخوة وقصور  ي، وما أكثر مشاكلهم فيه من مشاكل وقصور يرشدهم إلى تجاوز ما 

 !الزمالءو 

ذلك من صغائر الدنيا التي ال يصّح أن  ِبُر وَيعتَ  كان نقّي السريرة ال يحمل أّي ضغينة على أحد

فلم يكن لذلك من شأن أو أثر في  ،الغيرمع اختلف لو حدث أن و . تدوم في عالقاته مع اآلخرين

قد عاش وبالرغم من انه  .كأن لم يكن له من وجودبعد حين  ذلك إذ يتالش ى كّل  ،عليهم نفسه

 العطاء الزاخر والحي. ،ياة بكّل صعابهاحال
ّ

 فما كان منه إال
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َعيب،، قرينته الصغيرة الكريمةته عائل، و عائلة الفقيد الكبيرةأّيها األحّبة، 
ُ
 السّيدة نوال ش

ين،أدة علياء و وأوالده الدكتور طارق رياض وقرينته السيّ  والدكتورة  والدهم هالة ونادين وياسم 

 ، هالة رياض وأوالدها طارق ونور 
َ
رثي الدكتور القشيري، فاملراثي قاصرة عن ما جئت اليوم أل

رحم هللا الدكتور ولي فلله ما أخذ وله ما أعطى... ،وإن كان ألم الفقد قد حّل بنا لرحيله. وصفه

نا أّن الفقيد كان ؤ عزاولعّل ، يينلعِ في ويجعله أحمد صادق محمد جمال الدين القشيري 

 
ً
 .في غرفة الذاكرة" وسيظّل معنا "بهجة

ة التي ترعى قضايا القشيري بأدوار الفتة في صياغة القواعد القانونيّ  الدكتور  ، قامائيأعزّ 

 
 
لي لتسوية منازعات االستثمار عبر مشاركته كمحك سه هيئات تحكيمّية لدى املركز الَدو 

ّ
م أو ترؤ

م الفرنس ي الشهير ضّمت (. فهو كان رئيس هيئة التحكيم التي ICSIDاالستثمار )
ّ
كذلك املحك

في أّول قضّية ُعرضت على املركز على أساس معاهدة استثمار  Berthold Goldmanالبروفسور 

س اختصاص الهيئات التحكيمية في دعاوى االستثمار على رّ كالذي  ثنائّية، وكان للحكم فيها

األثر البالغ في املنحى القانوني الذي ستسلكه في ما بعد مئات القضايا  أساس املعاهدات الثنائية

 املماثلة. 

عن  ئ، األب املؤّسس لفقه التحكيم الناش هذا الجانب، ُيعّد الدكتور القشيري، وبحّق وفي 

. ومن هذا املنطلق، تكريًما للدكتور القشيري وتذكيًرا ملا أنجزه Treaty Arbitrationاالتفاقّيات 

لي حقل في  اليوم فرض نفسهي موضوعفي هذا الحقل، اخترت التحّدث معكم عن  التحكيم الَدو 

السبل القانونية " ووه ثير العديد من اآلراء والنظريات الفقهية حولهيو  جال االستثمارفي م

 ."في دعاوى االستثمار الفسادملواجهة 

 
ُ
بل البلدان املضيفة لالستثمار على السواء. كما من قِ  مستثمرينبل ثار اّدعاءات الفساد من قِ ت

ثار بنسبة أكبر بكثير من قِ نّ ألكن املالحظ 
ُ
ذا خلصت هيئة إبل البلدان املضيفة لالستثمار. و ها ت

ذا كانت إا من حيث االختصاص )املستثمر ضالع في تهمة الفساد رّدت طلباته إّم  ّن ألى إتحكيم 

ن يكون قد تّم بمقتض ى القانون( أاالستثمار ينبغي  ّن أة تنّص على املعاهدة الثنائية تتضّمن مادّ 

 أ
ً

 (.clean handsة األيادي النظيفة  بنظريّ و من حيث األساس )عمال
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تين لدى املركز الدولي لتسوية منازعات بل هيئتين تحكيميّ تان تّم النظر فيهما من قِ قضيّ  وهناك

املستثمرين انغمسوا في ممارسات فساد، وهما ّن ألى إ( انتهت فيهما الهيئتان ICSIDاالستثمار )

World Duty Free v. Kenya  و.Metal-Tech. v. Uzbekistan من تّم رّد الدعوى األولى  وقد

   ختصاص.حيث األساس والدعوى الثانية من حيث عدم اال 

 
ّ
ن يكون أّن العقد الذي يعمل كغطاء ألعمال رشوة ينبغي أولئن كنت أوافق الرأي القائل  يإن

 ومنعدًما
ً

ي ال إغير  ،باطال
ّ
كما هيئتي التحكيم في معاقبة املستثمرين ُح إليه ما ذهب  أشاطرن

ّن مسؤولين في هذه البلدان أثم بالرغم من إ ة البلدان املضيفة لالستثمار من أّي أحصًرا وتبر 

 ن لم يكونوا قد باشروا بها.  إ انغمسوا كذلك في ممارسات الفساد

ة املقّدمة من قبل الهبة الشخصيّ  ّن أ، اعتبرت هيئة التحكيم World Duty Free قضّيةفي ف

 الرئيس األسبق لجمهوريّ  إلىالرئيس التنفيذي للجهة املحتكمة 
ُ
ل رشوة و ة كينيا ت

ّ
ّن الجهة أشك

ّن الهبة املفترضة كانت أة كينيا والقانون اإلنجليزي حيث املحتكمة قد خالفت قانون جمهوريّ 

ّن العمل الفاسد الذي أمقابل االستحصال على مشاريع من قبل حكومة كينيا. واعتبرت الهيئة 

 لى جمهورية كينيا.إنسب أن يُ اقترفه رئيس كينيا سابًقا ال يمكن 

 أبالذكر  والجدير
ّ
بل كينيا لرئيسها ُمالحقة من قِ  تحقيق ولم يكن هناك أّي  ه لم يتم فتح أّي ن

عند قيام بدون أّي رادع ين الذين كانوا قد طالبوا بالرشاوى من املوظفين الحكوميّ  و أّي أاألسبق 

 االستثمار واستحصلوا عليها.

 أيًضا أ اإلشارةوتجدر 
ّ
ر جمهورّية كينيا أّي ن

ّ
جهد للنأي  ه خالل فترة إجراءات التحكيم، لم توف

 إذ  ذلك لم يدم  أّن غير . ا قام به من أفعالمّم والتنّصل  بنفسها عن رئيسها األسبق
ً

تبّين  طويال

 الذي أتى على ذكر الرئيس األسبق مراًرا وتكراًرا، قل من سنة من صدور القرار التحكيميأبعد 

فريقّي آخر متناسًيا إلى بلد إالرئيس الكيني الذي خلفه عّين الرئيس األسبق كمبعوث سالم  ّن أ

 الى اإلشادة به حتىذهب نأي الجمهورية الكينية بنفسها عنه خالل إجراءات التحكيم، ال بل 

 كرجل دولة. 
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فعلى معالجة مسألة الفساد تطرح اعتبارات أخالقية وتنظيمّية وقانونّية.  أّن ا ال شك فيه مّم 

من يعتبر أنه من االجدى التشّدد وعدم التساهل مع أي ، هناك والتنظيمي األخالقي ينالصعيد

عرًضا الى بعض النتائج تى ولو أّدى ذلك ح zero-tolerance policyمن ظواهر الفساد ظاهرة 

اتباع هذه املنهجّية بشكل تلقائي ودون تدقيق بمعطيات كل قضّية على . ولكن نصفةغير امل

ي الفساد عوًضا عن محاربته بشكل فّعال. حدة من شأنه 
ّ

 في بعض األحيان املساهمة في تفش 

هيئتا التحكيم بما توّصل ، فقد تأثرت Metal-Techو  World Duty Freeقضيتي  إلىوبالرجوع 

فيها املحاكم اإلنجليزية سنة التي نظرت  Holman v. Johnsonفي قضّية  Lord Mansfieldاليه 

ا يبني ان مبدأ النظام العام الذي يقض ي بعدم جواز مسا 1775 عدة أي محكمة شخًصا مدعيًّ

ا  يعطي الجهة املّدعى عليها illegalاو غير قانوني  immoralقضيته على عمل غير أخالقي 
ً
تفوق

 عرضّية.  بصورة

ه غير 
ّ
ه أن

ّ
 Lord Mansfieldأن نظرية االستثمار  ئلهيئات التحكيم املعنية بمسافات يبدو أن

العملية التجارية التي مستهل في  حيث ال يمكن التنبؤ ،قد تبدو مقبولة في املسائل التجاريةالتي 

ال تالءم في الواقع العملي طبيعة  ،يشوبها فساد بالطرف الذي سوف يأخذ صفة االّدعاء

شبه األكيد أّن الجهة املّدعى عليها سوف تكون وخصوصّية منازعات االستثمار حيث انه من 

في بعض األحوال ان تقوم بعض الدول باستغالل فساد . ويخش ى لالستثمارالدولة املضيفة 

كورقة رابحة تحّصنهم  ،يشّجعوهن لم إفيه  تي يكون بعض مسؤوليها قد ساهمواال ،املستثمر

 امام هيئات التحكيم مهما كانت معاملتها للمستثمر مستنكرة. من املساءلة 

ه يؤّدي إلى تشجيع األفراد املسؤولة في 
ّ
ه من نتائج معاقبة طرف املستثمر دون الدول أن

ّ
كما أن

م أمام هيئات الدول على اقتراف الفساد واالستمرار فيه. حيث أّنهم سيضمنون عدم مسائلته

التحكيم، وفي الغالب أمام الجهات املختّصة في دولهم، ويكون الفساد في ذاته سبًبا يمنع صدور 

شّك  حكم عليهم بما قاموا به من مخالفات قد تكون ثابتة في حقهم بشكل قاطع. وذلك مما ال

ِمَن العقوبة
َ
يه في مجال االستثمار، فمن أ

ّ
 أساء األدب. فيه يساعد على تشجيع الفساد وتفش
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إلى  World Duty Freeأّما على الصعيد القانوني، فقد توّصلت الهيئة التحكيمّية في قضّية 

النتيجة املعروفة عبر االستناد حصًرا على القانون اإلنجليزي. فاعتبرت أّن أفعال رئيس كينيا 

نسب إلى جمهورّية كينيا ultra viresاألسبق الخارجة عن نطاق صالحّية منصبه )
ُ
( ال يمكن أن ت

 بل إلى شخصه فقط. 

القانون الدولي وعلى األخّص على مسوّدة املواد ولكن لو اعتمدت هذه الهيئة على قواعد 

ا التي أعّدتها لجنة القانون الدولي قة بمسؤولّية الدول عن األفعال غير املشروعة دوليًّ
ّ
 املتعل

 ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. 

ه حّتى األعمال التي تخرج
ّ
بما  ،عن صالحّية موظف معّين لتوّصلت إلى نتيجة مغايرة قوامها أن

  ،فيها قبول الرشوة
ُ
 ت

ً
 نسب إلى الدولة. تعتبر أعماال

ه ال يجوز في بعض األحيان 
ّ
للدولة التي تتقاعس عن ويلتقي هذا الحل مع نظرّيتي القائلة أن

مالحقة أو مساءلة موظفيها الذين انغمسوا في تصرفات فاسدة التذّرع بفساد املستثمر كدفع 

 بطلب رد دعواه. 

ويأتلف هذا الحّل مع القواعد املعتمدة في القانون املدني حيث يتّم التمييز بين األعمال غير 

في كلتا الحالتين  ه(. ففي حين أنIllicit Actsاملشروعة )( واألعمال غير Immoral Actsاألخالقّية )

 أن القانون املدني يجيز إعادة الحال إلى ما كان عليه 
ّ

في حالة تعتبر األعمال باطلة ومنعدمة، إال

 ذاوه األعمال غير املشروعة )التي تشمل أعمال الغش والفساد( بعكس األعمال غير األخالقّية.

لي لتسوية منازعات االستثمار )حكيم التة ئهي هليإ لتتوصّ ما  ة في قضيّ  (ICSIDلدى املركز الَدو 

Société d’Investigation de Recherche et d’Exploitation Minière v. Burkina Faso  أّن 

 ع بعمله الشائن ال تمتّد شخص التذرّ  بمقتضاها ال يجوز ألّي التي  nemo auditurقاعدة 

فما كان  .التي حصلت عن طريق الفسادمفاعيلها إلى األعمال غير املشروعة، بما فيها العقود 

 
ّ

ة إعادة بحثت إمكانيّ  ، وفي الوقت نفسهعيًبان أن أبطلت العقد املتضّم  من هيئة التحكيم إال

 الحال إلى ما كانت عليه. 
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ه حّتى القانون اإلنجليزي بدأ يمّيز بين العقود التي ت
ّ
نّص على القيام بأعمال فاسدة ويبدو أن

 2014سنة وتلك العقود التي حصلت عن طريق الفساد، وذلك كما يتبّين في الحكم الصادر 

لم تكن فكما ُيذكر،  .Honeywell v. Meydan Group LLCة عن محكمة لندن العليا في قضيّ 

بين  2006التحكيمي سنة في قرارها مّيزت  دق World Duty Freeة التحكيم في قضّية ئهي

 أّن  حصل عن طريق الفسادتالعقود التي تنّص على القيام بأعمال فاسدة والعقود التي 
ً
 معتبرة

في محكمة لندن العليا  . غير أّن بتنفيذهاة الهيئة التحكيميّ هذه العقود ال يمكن مطالبة  الِك 

هيئة الالتحكيمي الصادر عن ة للقرار منحها الصيغة التنفيذيّ  Honeywellإطار مطالبة 

 Honeywell v. Meydan Groupفي قضّية  (DIAC)لي و  ة لدى مركز دبي للتحكيم الَد التحكيميّ 

LLC  العقود التي تنّص على القيام  تختلف عنل عن طريق الفساد صُ ح  تالتي العقود  أّن اعتبرت

 .اإلنجليزي ظام العام نال يتعارض والتنفيذها  أّن و  ،بأعمال فاسدة

وكم  ت أن أسمع معكم رأي الدكتور أحمد القشيري فيما عرضته،الزميالت والزمالء، كم ودد

 ومفيًدا.
ً

، ولكّني على يقين بأّن ما تركه الدكتور لم يعد ممكًناأعلم أن ذلك  سيكون ذلك جميال

  ،قانونّيةالقشيري في تالميذه من أثر أسهم في صقل قدراتهم ال
َ
باستقراء منهجه يجعلهم قادرين ل

لنخرج  تفكيرناقه في طفنستن ،في األمر رسم وتلّمس ما قد يكون له من رأي وفكره القانوني على

 الظالم....  من لقي الضوء على ما قد يكون أمامنا من مساحاتبما يُ 

   والسالم


